
SOVOR 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal 
Burgemeester Schneiderlaan 2, 4706 EZ  Roosendaal 
 

Notulen Raad van Toezicht 
Bijeenkomst 17 oktober 2016  
Aanvang:  17.30 uur, Burg Schneiderlaan 2 in Roosendaal  

 Aanwezig Hans Mulder, Aletta Roghair, Robert van ’t Zelfde, Piet Sebregts, Rob van 
Beurden, Charles van Wettum 

02 Mededelingen/ 
ingekomen 

2.1 Ingekomen - Doorlopende tekst statuten 
Tekst Artikel 9 loopt niet en is daardoor niet duidelijk. Artikel 10.4 willen we 
wijzigen in ‘in beginsel 1x en ten hoogste 2x’. Robert zal uitzoeken of dit 
conform de WVO mogelijk is (redactie: dat blijkt inderdaad het geval), Charles 
zet de wijziging in gang. 
 
2.2 Ingekomen - Klacht bij Commissie Onderwijsgeschillen 
De klacht wordt besproken. Het verdere risico voor de school wordt laag 
ingeschat, ook als de klacht wordt toegewezen. Het bestuur zal een 
verweerschrift opstellen waarin met name bij klacht 2 en 3 het verweer 
beperkt zal worden tot de exacte formulering van de klacht: ‘Melding bij AMK’ 
heeft niet plaatsgevonden, ‘Schorsing’ is niet opgelegd. 

03 Notulen 3.1 Concept notulen vorige reguliere vergadering 
Tekstueel: ‘tegenbod’ moet zijn ‘reactie’. Met deze wijziging vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen: besloten wordt dat het 3e lid College van 
Beroep geen RvT-lid zal zijn. Charles zal de bemensing verder regelen. 
 
3.2 Concept notulen extra vergadering over doordecentralisatie 
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

04 RvT 4.1 Vergaderplanning 2016-2017 
Data worden vastgesteld. 

29 november 2016, 17.30 uur 
17 januari 2017, 17.30 uur,  

19.00 uur ontmoeting met MR, daarna eventueel vervolg. 
Geagendeerd wordt in ieder geval doordecentralisatie. 
13 maart 2017, 17.30 uur 
16 mei 2017, 17.30 uur 
19 juni 2017, ontmoeting met MR, accountant 

 
4.2 Verlenging termijn Hans Mulder: zie 2.1 
 
4.3 SvZ vacature RvT 
De procedure en enkele reacties worden besproken. De bac heeft de selectie 
afgerond, de gesprekken zijn op 11 november. 
 
4.4 Cockpit 
Geen opmerkingen, lichten staan op groen. Alle door de RvT verlangde 
informatie staat in de cockpit. 

05 Onderwijs 5.1 Examenresultaten 2015-2016 
Het CvB is tevreden met de resultaten. De percentielscores per vak worden 
toegelicht. Er zijn geen opmerkingen. 



 
5.2 Verslag inspectiebezoek 
Verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. De RvT deelt de visie van het 
bestuur op de brede definitie van opbrengsten. De RvT is akkoord met de 
verkorting van de looptijd van het schoolplan met één schooljaar. 

06 Financiën 6.1 Financieel overzicht tm augustus 
Vorm: goed en inzichtelijk managementverslag. Nog wel een verbetering 
mogelijk: de niet-egale verdeling van kosten en opbrengsten over het jaar 
maken een goede assesment van resultaten lastig. Beter zou het zijn om op 
niveau grootboekrekening dan wel het aggregatieniveau van pg 3 al een 
doorkijk op jaarresultaten te maken. 
Inhoud: de school hoeft geen rijke school te worden, er is wel voldoende 
weerstandsvermogen nodig. We zitten nu ongeveer op het gewenste niveau 
daarvoor. Met het oog op de vermoedelijke groei en bijbehorende 
huisvestings- en personeelsvraagstukken van de komende paar jaar is enige 
extra reserve op dit moment wel goed. 

07 Personeel 7.1 Tevredenheidsonderzoek medewerkers 
De respons lijkt aan de lage kant. Hoe is dat in de benchmark? Charles zoekt 
dit op (resultaat: landelijke respons is de afgelopen jaren 55%-65%).  
De resultaten zijn verder geen aanleiding voor opmerkingen. 
 
7.2 Ziekteverzuim 
Verzuim en frequenties zijn onder het landelijk gemiddelde. Enkele 
langlopende ziektegevallen lopen komende tijd af, het verzuim zal daardoor 
dalen. Er zijn geen opmerkingen. 

08 Huisvesting 8.1 Groeistrategie 
De RvT ondersteunt het uitgangspunt om geen leerlingenstop in te stellen: dat 
is strijdig met Openbaar Onderwijs en met de JTC-cultuur. 
 
8.2 SvZ Huisvesting en Doordecentralisatie 
De voorkeur voor bouwen op het ZOK is helder, die zullen we ook (blijven) 
communiceren. Het contact van Hans met AlleeWonen zal ook daarop gericht 
zijn, evenals de communicatie van Charles. De kans dat dit niet lukt is reëel, 
we houden dus ook alternatieven open. 
 
8.3 JTC kaders: actualiseren 
De notitie wordt aangepast: grondbezit is acceptabel als het voor de school 
voordelen oplevert, dat wordt beoordeeld aan de hand van de concrete case.  
Voor de overeenkomst en het uiteindelijke dossier wil de RvT een schriftelijk 
advies van ICS. 

09 Rondvraag: geen vragen of opmerkingen 

 
 
Vergaderplanning 2016-2017  
29 november 2016, 17.30 uur – met een conrector 
17 januari 2017, 17.30 uur,  

19.00 uur ontmoeting met MR, daarna eventueel vervolg. 
Geagendeerd wordt in ieder geval doordecentralisatie. 

13 maart 2017, 17.30 uur – met een conrector 
16 mei 2017, 17.30 uur – met een medewerker uit de school 
19 juni 2017, ontmoeting met MR, accountant 



 
 


